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ICT in IHT   

Workshop platform Intensive Home Treatment 
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Waarom Intensive Home 
Treatment? 

! Afgeleide van Crisis Resolution & Home 
Treatment. 

! Doelstellingen: 
! Optimaliseren zorg in acute setting 
! Opname voorkomend 
! Opname verkortend 

! Slogan:  Beter worden doe je thuis 



+
Wat doet Intensive Home 
Treatment? 

Verpleegkundige 
interventies thuis 

Praktische voorwaarden IHT 

Diagnostiek aan huis 6 wkn observatie + vragenlijsten 
Scholing in systeeminterventies/observaties 

Medicatie inname OT Waar bewaar je de medicatie? 

Oppakken dagstructuur Hoe kom je binnen om te wekken? 

Zelfzorg verbeteren Hoe ver gaat dat in de thuissituatie 

Psychoeducatie Kennis van avonden/folders etc./websites 

Exposure oefeningen Basis principe CGT medewerker/ C-CGT 

Ondersteunen familie Netwerkkaart in dossier/ mobiel EPD 
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Agenda workshop 

! Kennismaking; leukste ervaring in ICT 

! Telezorg: Pilots & Feiten 

! Gadgets en websites 

! Korte demo mobiel dossier 

! Discussie / Fantaseren / Creeeren 
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De Zorg Ontzorgd 
met ICT 
 

Doorbraakproject overheid 
Subsidieronde ZonMW 

 

Deadline: 14-10-2014 

Voordelen ICT ontwikkeling: 
-  Stimuleert vernieuwing 

-  Verhoogd arbeidsproductiviteit 

 

Belemmeringen: 

-  Financiering projecten 

-  Onvoldoende standaardisering in 

techniek (niet interoperable) 

-  Iedereen ontwikkeld eigen platform 

-  Geitenwollensokken mentaliteit 

-  Geen centrale database met 

(beoordeelde) mogelijkheden 
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Samen 
ontwikkelen van 
de gouden 
standaard 
Stap 1: informatie delen 

Who’s who? 
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TELEZORG (Pilots & Feiten) 
Hoe klein is Nederland werkelijk? 
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Telezorg (beeldbellen) 

Pilot GGz NHN in Den Helder (2009-2011):  
!  Speciale schermen bij 50 clienten (Philips) 
!  Crisiscontacten stegen van 0,3% naar 9% 
!  Clienttevredenheid nam toe (daalde in controlegroep) 
!  Uitgebreid naar 400 clienten, waaronder PI. Resultaat? 

!  Pilot GGz Lentis in Groningen (2013) 
!  Ambulante volwassenzorg bij dementerende (PAL4-iPad) 
!  Uitgangspunt: minder reistijd, meer informatie voor specialist op 

afstand. Resultaat? 

!  Pilot Virginia, USA (Seidel; J. Telemed Telecare 2014) 
!  Vergelijking FtF en Teleconsult: diagnose, gevaar, zorgintensiteit. 
!  Resultaat: Geen verschil => telezorg even goed!  
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Is men klaar voor e-health? (cbs) 

!  Internetaansluiting: 94% (2012)  
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Is men klaar voor e-health? (cbs) 

!  Internetaansluiting: 94% (2012) 

!  Dagelijks online: 86% (2011) 

!  30% telefoneert via internet! 

!  Bezit smartphone: 70%  

!  Eén persoons huishouden scoren 
laag. 
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Teleconsult is even 
betrouwbaar als FtF contact 
 
Telezorg via smartphone of 
tablet lijkt meest passende 
ontwikkeling 
 
Parameters onderzoek: 
efficientie, voldoen 
wetgeving, opnames  
 

conclusie 



+  
Gadgets & Websites 
Digitale Spielerei 

© ippz.nl 



+  
Websites 
E-health, zelfhulpsites,  
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Stap 2: informatie database 
 

www.i-ht.nl 
Webredacteur:  Karin Bonouvrie 

E-mail: karin@bm-support.net 
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Gadgets 
applicaties 



+
Daybook: hulpapp voor structuur 
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Mobiele apparatuur 

Patientendossier sleutelkluisje 

Medicatie 
dispenser 
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Demonstratie Mobiel EPD 
Beta versie 



+
Wat doet Intensive Home 
Treatment? 

Verpleegkundige 
interventies thuis 

Praktische voorwaarden IHT 

Diagnostiek aan huis 6 wkn observatie + vragenlijsten " daybook 
Scholing in systeeminterventies/observaties 

Medicatie inname OT Waar bewaar je de medicatie? " 

Oppakken dagstructuur Hoe kom je binnen om te wekken? " 

Zelfzorg verbeteren Hoe ver gaat dat in de thuissituatie 

Psychoeducatie Kennis van avonden/folders etc. 

Exposure oefeningen Basis principe CGT medewerker " C-CGT 

Ondersteunen familie Netwerkkaart in dossier " mobiel EPD 

websites 

sleutelbox 

medicatie  
dispenser 

telezorg 
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Steeds meer applicaties en 
webbased apparatuur 
beschikbaar, slechts beperkt 
ingezet. 
 
App’s niet geintegreerd 
binnen verschillende EPD’s 
 
  
 

conclusie 
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Aan de slag 

workshop 

Welke 10 
items willen 

we in de 
toolbox IHT 

app? 

Is ICT/ 
telezorg 

essentieel 
voor goede 

IHT 

Hoe ziet  
IHT  

eruit  
in  

2040? 

Stap 3: Creëren 



Voornemens uit workshops 

!  Locaal inventariseren van aanwezigheid en gebruik van 
smartphones en tablets (met internettoegang) bij onze 
patientengroep.  
!  IHT platform creeert een database om deze gegevens in te 

verzamelen. 

!  IHT teams in den landen vaardigen een lid af voor het ‘peer-
review’ team voor applicaties om zodoende een database te 
creeeren met de meest geschikte app’s voor de spoedzorg. 
!  IHT platform faciliteert middels website i-ht.nl 

!  Uitwisselen van informatie/succesverhalen over 
beeldbellen, zowel op gebied van kostenefficientie, 
wetgeving als resultaat. 


